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Ciclismo de Taubaté
comemora resultados

no Campeonato Paulista 
de Resistência

A Equipe de Ciclismo 
de Taubaté (ECT) co-
memora dois ouros e  
uma prata na última etapa 
do Campeonato Paulista 
de Resistência. O even-
to esportivo aconteceu 
no Parque Eco-Esportivo 
Dahma, na cidade de São 
Carlos, no último domin-
go, 20 de agosto.
Foi um dia de prova di-
fícil, já que as condi-
ções do tempo eram 

de frio, vento e chuva.  
O circuito duro não atra-
palhou a vitória de Márcio 
Bigai, na categoria elite 
masculino, e a primeira 
colocação do atleta Vitor 
Fonseca, na categoria sub-
23. Fonseca também ficou 
com a quarta colocação na 
elite masculino.
Com os resultados alcan-
çados no final de semana, 
Márcio Bigai e Vanderlei 
Silva tornam-se campões 

estaduais 2017, nas cate-
gorias elite masculino e 
master A, respectivamente.  
A classificação final 
do campeonato tam-
bém traz como desta-
ques José Diógenes,  
vice-campeão na ca-
tegoria sênior B, Vitor 
Fonseca em terceiro lu-
gar na sub-23 e Josimar  
Sacramento na quarta co-
locação na categoria elite 
masculino.

Pindamonhangaba
integra Mapa do

Turismo brasileiro

Pindamonhangaba está 
realizando um trabalho 
sério na área do turismo. 
Além do fomento local, 
por meio de valorização 
do artesanato, realização 
de festivais gastronômi-
cos que resgatam a cultura 
popular, como o Festival 
Junino, e projeto de en-
volvimento da comunida-
de por meio do “Conheça 
Pindamonhangaba”, entre 
outras iniciativas, o De-
partamento de Turismo da 
Prefeitura está buscando 
meios para investimento 
na parte estrutural turística 
da cidade, via governo Es-
tadual e Federal.
O primeiro passo foi inte-
grar a cidade no Mapa do 
Turismo brasileiro, desen-
volvido pelo Ministério 
do Turismo, por meio da 
participação de Pindamo-
nhangaba na Região Turís-
tica Mantiqueira Paulista.
Na última semana, diri-
gentes de turismo desta re-
gião se reuniram no Senac 
de Campos do Jordão para 

a elaboração da primeira 
etapa do plano regional 
de turismo, que visa a re-
gionalização do turismo, 
como instrumento primor-
dial no desenvolvimento 
das políticas públicas vol-
tadas para essa área.
De acordo com a diretora 
de Turismo de Pindamo-
nhangaba, Ana Lúcia Go-
mes Araújo, a participação 
de Pindamonhangaba no 
plano regional de turismo 
vai resultar, entre outros 
vários benefícios, na des-
tinação de recursos orça-
mentários, anualmente, 
para o desenvolvimento 
do turismo em Pindamo-
nhangaba.
Fazem parte, ainda, da Re-
gião Turística Mantiqueira 
Paulista, os municípios de 
Campos do Jordão, Santo 
Antônio do Pinhal, São 
Bento do Sapucaí, Montei-
ro Lobato e São José dos 
Campos, por meio do dis-
trito São Francisco Xavier.
Plano Municipal
Em paralelo à regionali-

zação, o Departamento de 
Turismo está trabalhando 
no Plano Municipal de 
Turismo que faz parte das 
etapas para Pindamonhan-
gaba obter o título de Mu-
nicípio de Interesse Turís-
tico.
O título possibilitará aces-
so de Pindamonhanga-
ba a verbas federais que 
também poderão ser uti-
lizadas em investimentos 
mais expressivos como 
obras de infraestrutura 
para o turismo, tanto na 
área urbana quanto rural, 
tais como manutenção de 
estradas, revitalização de 
parques e da sinalização 
turística em toda a cidade,  
paisagismo, iluminação, 
construção e reformas de 
parques, teatro e museus, 
entre outras.
A conquista do Plano Mu-
nicipal de Turismo é uma 
das metas da adminis-
tração municipal, para o 
desenvolvimento de uma 
economia alternativa em 
Pindamonhangaba.

Campanha chama a
atenção para a Esclerose 

Múltipla em Pinda
Agosto é o mês dedicado 
a divulgação da Esclerose 
Múltipla, doença que atin-
ge jovens adultos no mun-
do inteiro, somando cerca 
de 5% da população. Para 
levar mais informação 
a respeito dessa doença, 
como diagnosticar, tratar 
e viver bem com ela, foi 
criado o Agosto Laranja.
Neste mês, a proposta do 
AME - Amigos Múltiplos 
pela Esclerose - é o uso da 
hashtag #AgostoLaranja 
em selfies publicadas nas 
redes sociais, usando rou-
pas ou pintura de cor la-
ranja, além de divulgar o 
site agostolaranja.org.br, 
visando estimular com que 
as pessoas que apresentem 
ou conheçam outras com 
sintomas iniciais da doen-

ça, procurem um médico e 
comecem a se tratar o mais 
cedo possível.
O grupo “Somos Todos 
Esquecidos”, do Vale 
do Paraíba, está traba-
lhando para a divulga-
ção dessa doença, suas 
causas e tratamentos.  
“O diagnóstico precoce é 
importantíssimo para evi-
tar sequelas e aumentar a 
qualidade de vida dos pa-
cientes”, informou a pin-
damonhangabense Valéria 
Carvalho, que convive 
com a esclerose múltipla 
há 12 anos. “Essa é uma 
doença de difícil diagnós-
tico e muito pouco conhe-
cida da população. Essa 
divulgação é muito impor-
tante para que as pessoas 
tenham a oportunidade 

de ter uma vida melhor, 
tomando as medicações 
indicadas e realizando o 
tratamento da maneira 
correta”, destacou.
A EM é a doença autoimu-
ne, do sistema nervoso 
central, que mais acomete 
jovens adultos no mundo 
inteiro. Não se sabe o que 
causa a EM, e ainda não há 
cura para ela, mas já exis-
tem diversos tratamentos 
eficazes para a doença.  
Dentre seus principais sin-
tomas estão: fadiga, pro-
blemas de visão (diplopia, 
neurite óptica, embaça-
mento), problemas moto-
res (perda de força ou fun-
ção; perda de equilíbrio), 
alterações sensoriais (for-
migamentos, sensação de 
queimação). 
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EXPEDIENTE
DISTRIBUIDORES E REPRESENTANTES:
 
CAÇAPAVA: Na banca da Praça das Bandeiras e outras da 
cidade.
CAMPOS DO JORDÃO: Bancas de Jornais da Avenida 
Abernessia.
CARAGUATATUBA: Salles Jornais e Revistas - Rua Aluno 
Arantes.
CUNHA: Banca da Várzea  - Rua Augusta Galvao de França 
(Ao lado do campo de futebol).
JAMBEIRO: Papelaria Bangalo - Praça Almeida Gil, 19 - 
Centro.
LAGOINHA: Parada Obrigatória - Praça Pedro Alves Fer-
reira,65.
MONTEIRO LOBATO: Banca do Lu - Praça Com. Freire.
NATIVIDADE DA SERRA: Banca Nossa Senhora de Nati-
vidade e Panificadora Pão Zico - Rua Lírio da Serra. 
PARAIBUNA: Prança Antonio Carvalho, 100 - Banca canto 
das Letras.
PINDAMONHANGABA: Distribuidora de Jornais e Rev. 
Rua Dep. César Claro 218.
REDENÇÃO DA SERRA:Banca de Redenção Av. 7 de Se-
tembro, 258 e Supermercado Resende
SANTA BRANCA: Banca da Roberta - Rua José Joaquim 
Nogueira. Tel.: (12) 3972-0622 
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL: Na banca de jornal da 
cidade  (Estação rodoviária).
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ: Padaria Santo Pão Av. Dr. 
Rubião Júnior, 330, São Bento do Sapucaí - SP, 12490-000
SÃO LUIS DO PARAITINGA:  Banca da Cidade e comér-
cio local.
TAUBATÉ: Banca da Praça. Praça Dom Epaminondas - Tel.: 
(12)3632-1808
TREMEMBÉ: Nas bancas de jornais da cidade e repartições 
públicas
UBATUBA: Nas bancas de jornais:Av Iperoigue e no Itaguá.

COMUNICADO ABANDONO DE EMPREGO

A  ASSOC DOS PROP. E ADQ. DE LOTES NO LOTEAM. VILLAGE DA SER-
RA, CNPJ: 11.396.921/0001-31, SITO A RODOVIA ESTADUAL SP 123, S/N, 
KM 17 TREMEMBE, VEM POR MEIO DESTA PUBLICAÇÃO COMUNICAR 
O ABANDONO DE EMPREGO DO FUNCIONARIO EZEQUIEL DE PAULA, 
CTPS : 12227/157/SP , ONDE O MESMO SE ENCONTRA AUSENTE DA EM-
PRESA DESDE O DIA 19/07/2017, ATÉ A PRESENTE DATA, SEM JUSTIFICA-
TIVA.

TREMEMBÉ

Miscelânea
Curiosidades

O gargarejo com água morna e sal alivia a dor de garganta. O calor da água dilata 
os vasos e facilita a circulação do sangue na região, contribuindo assim para uma 
diminuição da inflamação. A água pura desde que morna, já aliviaria a inflamação. 
O objetivo da mistura com sal é fazer com que o líquido tenha uma concentração 
semelhante a do que circula dentro do nosso próprio corpo, tornando-o assim me-
nos agressivo. O sal também ajuda a higienização da boca e da garganta.
***
O bocejo é um movimento muscular que se produz tanto em pessoas como em ani-
mais. Diz-se que normalmente o bocejo corresponde ao sono. Estudos científicos 
recentes apontam que o bocejo está sim relacionado ao sono, no entanto, conforme 
apontam as pesquisas, o bocejo é uma forma do organismo driblar o sono. Ao bo-
cejar, a pessoa estimula a circulação sanguínea e diminui a temperatura corporal, 
o que colabora para aumentar o estado de atenção. O estudo citado anteriormente 
corrobora com as informações comuns de que o ato de bocejar está relacionado a 
momentos de baixo metabolismo do corpo. O bocejo é muito encontrado em artes 
em geral, como no desenho animado A Bela Adormecida de Walt Disney. Na lite-
ratura também se encontra uma grande quantidade de alusões ao dito fenômeno. 
Ainda há aspecto sobrenatural do bocejo. Determinadas crenças acreditam que o 
bocejo é a conexão das almas de cada pessoa. Quando uma pessoa boceja o reflexo 
humano é de circunstâncias complexas, sem nenhuma percepção aparente, bocejar 
em resposta. A sobrenaturalidade pode ser observada em proximidades especiais, 
mas sem nenhum contato direto, esse efeito ocorre.
***
Diferente do que se imagina, o mau humor crônico não é um traço de persona-
lidade e sim uma variação moderada de depressão conhecida como distimia que 
pode ser desencadeada tanto na infância como na vida adulta por fatores genéticos 
ou adventos traumáticos. Apesar de não ter cura, o distúrbio pode ser controlado 
quando tratado com antidepressivos.

Humor

Sendo motorista novata, uma loira, minha amiga, achava difícil estacionar junto às 
bombas nos postos de combustíveis. Um dia depois de ter dado várias voltas pelo 
local das bombas, o frentista aproximou-se e perguntou:
- Então moça, já viu alguma coisa que lhe agradasse?
***
O patrão dá uma bronca no caseiro:
- Olha seu Zé, não deixa sua cachorra entrar novamente na minha casa, ela está 
cheia de pulgas...
No mesmo instante o caseiro vira pra cachorra diz:
- Teimosa! Vê se não entra na casa do patrão porque ela ta chia de pulgas...
***
Em sua primeira visita na fazenda do tio, o rapaz chegou num momento de muito 
trabalho e seu tio diz:
- O dia está lindo, pegue a minha carabina e leve os cachorros para atirar um pou-
co.
Quando o sobrinho volta, o fazendeiro pergunta:
- E aí? Como foi a caçada?
- Fantástica tio e por acaso o senhor teria mais alguns cachorros?
***
Mensagem oportuna na minha secretária eletrônica: “No momento não vou aten-
der porque estou evitando conversar com uma certa pessoa, ao ouvir o sinal, deixe 
seu recado que depois eu telefonarei, mas se eu não telefonar, tenha a certeza que 
essa pessoa é você... Obrigado”.
***
Uma aluna da minha classe, na faculdade, não sabia como se dirigir à palestrante 
e pergunta:
- Devemos chamá-la de “mestra” ou de “senhora”?
Sorrindo a palestrante respondeu:
- Podem de chamar de “senhora”, pois foi o título mais difícil de conseguir.

Mensagens

Vigiar não é desconfiar. É acender a própria luz, ajudando os que se encontram 
nas sombras. Defender não é gritar. É preciso mais intenso serviço às causas e às 
pessoas. Ajudar não é impor. É amparar, substancialmente, sem pruridos de perso-
nalidade para que o benefício cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar 
não é ferir. É orientar o próximo, amorosamente, para o reino da compreensão e da 
paz. Renovar não é destruir. É respeitar os fundamentos, restaurando as obras para 
o bem geral. Esclarecer não é desfazer. É auxiliar, através do espírito de serviço 
da boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Atuar não é desejar. É com-
preender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos e sacrificar-se 
para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça.
***
Saudades... Sinto saudades de tudo que marcou a minha vida. Quando vejo retra-
tos, quando sinto cheiro, quando escuto uma voz, quando me lembro do passado, 
eu sinto saudades... Sinto saudades dos amigos que nunca mais vi, de pessoas com 
quem não mais falei ou cruzei... Sinto saudades dos que se foram e de quem não 
me despedi direito... Daqueles que não tiveram como me dizer adeus... Sinto sau-
dades das coisas que vivi e das que deixei passar sem curtir na totalidade... Quan-
tas vezes tenho vontade de encontrar não sei o quê... Não sei onde... Prá resgatar 
alguma coisa que nem sei certo o que é e nem onde a perdi.

Pensamentos, provérbio e citações

A palavra é a alavanca do mundo, mas é o amor que o sustenta.

Devemos as paixões, talvez os maiores dons do espírito.

O bom humor não custa nada e agrada a todos.

Nenhum amor se perde, ele fica guardado em nossos corações.

Conferência Municipal 
de Saúde debate

humanização em Pinda
A 8ª Conferência Munici-
pal de Saúde será realiza-
da nesta sexta-feira (25) e 
sábado (26), tendo como 
tema “Humanização na 
saúde: direito e deveres 
de todos”. O evento é uma 
realização do Conselho 
Municipal de Saúde, com 
o apoio da Prefeitura de 
Pindamonhangaba.
As inscrições para parti-
cipação da Conferência 
estão abertas desde a pri-
meira pré-conferência e 
seguirão até o dia do even-
to. A presidente do Comus 
é Irene Ribeiro.
A cerimônia de abertu-
ra será na sexta-feira, às 
18 horas, no auditório da 
Prefeitura. O evento terá a 
Palestra “Humanização na 
Saúde: Direitos e Deveres 
de Todos”, com o pales-
trante Donato Medeiros.
No sábado, a conferência 
será na Etec João Gomes 
de Araújo, na Boa Vista, a 
partir das 8 horas. Fazem 

parte da programação: 
Leitura e Aprovação do 
Regimento Interno da 8ª 
Conferência, palestra: “A 
Humanização da Saúde 
depende de nós” (Pales-
trante: Marcelo Lobato), 
debates, organização dos 
grupos de trabalho, ple-
nária, leitura, discussão e 
aprovação das propostas, 
agradecimentos ao Ho-
menageado. Os eixos para 
discussão serão: 1. O cui-
dar-se: Direito ou Dever? 
Saúde e Cidadania. Com 
base na Portaria nº 1.820, 
de 13 de agosto de 2009; 
2. Acesso e acolhimento 
com qualidade; 3. Atenção 
Básica: Assegurar Políti-
cas Públicas para a Saúde 
e Qualidade de Vida; 4. 
Uso do SUS com Respon-
sabilidade; e 5. Modelo 
Assistencial e de Gestão 
nas Políticas Públicas, a 
fim de garantir acesso.
As conferências munici-
pais de saúde têm como 

objetivos principais ava-
liar a situação de saúde e 
propor diretrizes para a 
formulação da política de 
saúde e nos três níveis de 
gestão. Isso significa dizer 
que as deliberações das 
conferências devem servir 
para orientar os governos 
na elaboração dos planos 
de saúde e na definição de 
ações que sejam prioritá-
rias nos âmbitos munici-
pal, estadual e federal.
O Conselho de Saúde é um 
órgão permanentemente 
de fiscalização do Sistema 
Único de Saúde e atua na 
formulação de estratégias 
e no controle da execu-
ção da política de saúde, 
inclusive nos aspectos 
econômicos, financeiros e 
deliberativos. Mais infor-
mações poderão ser obti-
das na Sala do Conselho 
de Saúde, Rua Major José 
dos Santos Moreira, 570, 
São Benedito ou 3550-
0512.
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Atletas de Pinda estão 
na final dos Jogos dos 

Idosos

Festipoema terá novas 
categorias: vídeo e
fotografia em Pinda

Pindamonhangaba contará 
com quatro atletas classifi-
cados para a final estadu-
al dos Jogos dos Idosos. 
Os atletas que obtiveram 
índices são Dona Francis-
ca Maria da Conceição e 
Dona Therezinha de Jesus 
da Silva, no Atletismo, 
e sr. Francisco Alves de 
Souza e sr. Geraldo de Oli-
veira Garcia, na Natação.
A final dos Jogos dos 
Idosos será realizada em 
Sertãozinho, no dia 18 de 
outubro. De acordo com o 
regulamento da competi-
ção, todos os atletas clas-
sificados em primeiro e se-
gundo lugar obtém índice 
para a final estadual.
Os Jogos dos Idosos são 
realizados pelo Fundo 
Social de Solidariedade 
do Estado e Governo do 
Estado de São Paulo. Os 
atletas de Pinda têm todo o 
apoio da Semelp (Secreta-
ria Municipal de Esporte e 

O XI Festipoema já encer-
rou as inscrições para as 
categorias de textos mas, 
neste ano, terá duas no-
vidades: as categorias de 
interpretação e registro 
do Poema em Fotografia e 
Vídeo de 1 minuto. Ambas 
estão com as inscrições 
abertas, a todos os interes-
sados.
Para essas duas categorias 
específicas, as inscrições 
deverão ser feitas exclusi-
vamente pela internet atra-
vés do Link: https://goo.
gl/zR7RQL , até o dia 31 
de agosto. Lá, estão dispo-
níveis regulamento e ficha 
de inscrição.
Importante destacar que as 
imagens e os vídeos de 1 

Lazer) da Prefeitura.
Para a gestora Marilda Oli-
veira, essa classificação é 
muito importante como 
estímulo para os atletas 
da melhor idade. “O seu 
Francisco, de 86 anos, e o 
seu Geraldo, de 82 anos, 
integram a delegação dos 
JORI há algum tempo e já 
vêm obtendo índices para 
a fase estadual dos Jogos 
e, de acordo com a profes-
sora deles, vêm melhoran-
do seu tempo com o passar 
dos anos”, destacou. “Tan-
to a classificação deles, 
como a da dona Francisca 
e dona Terezinha, que es-
tão indo para a Estadual 
pela primeira vez, é um in-
centivo para todos os ou-
tros atletas”, afirmou.
Os JORI começaram em 
1994, com o evento “Caras 
e Coroas”, no Ginásio do 
Ibirapuera. Depois do su-
cesso do torneio, em 1995 
foi iniciada a competição 

minuto serão feitos com 
base nos 30 poemas sele-
cionados de forma livre, 
contanto que tenham rela-
ção com a interpretação do 
poema.
As novas categorias do 
Festipoema são uma par-
ceria entre a Alluminare 
- Escola de Fotografia e 
Criatividade, Academia 
Pindamonhangabense de 
Letras - APL  e o Depar-
tamento de Cultura da Pre-
feitura de Pindamonhan-
gaba.
Todas as dúvidas poderão 
ser tiradas na Escola Allu-
minare, pelo Whatsapp 
(12) 99612-2180 e ou pelo 
e-mail alluminareescola@
gmail.com.

nos moldes atuais, organi-
zada pela primeira-dama 
da época, Lila Covas.
Desde então, anualmente 
oito cidades recebem os 
jogos, representando as 
oito Regiões Esportivas do 
Estado, e uma última sedia 
a final estadual. A primei-
ra-dama do Estado e presi-
dente do Fundo Social de 
Solidariedade do Estado 
de São Paulo (Fussesp),  
Lu Alckmin, que acompa-
nha todas as edições dos 
JORI desde 1996, resumiu 
na última edição a respon-
sabilidade em organizá-la: 
“Acima de qualquer resul-
tado esportivo, é conta-
giante perceber a alegria 
e o envolvimento de todos 
os participantes, a expec-
tativa para a chegada dos 
JORI. Para nós, é um or-
gulho organizar este even-
to há 21 anos e presen-
ciar estas pessoas que são 
exemplos para todos nós”.

Datas e Prazos
As inscrições dos poemas 
e intérpretes em artes cê-
nicas foram encerradas 
no dia 18 de agosto. Até o 
dia 31 de agosto, seguem 
abertas as inscrições para 
os intérpretes em fotogra-
fia e vídeo de 1 minuto. No 
dia 1º de setembro, será 
feita a divulgação dos poe-
mas selecionados.
Nos dias 16, 17, 23 e 24 
de setembro, haverá uma 
oficina de interpretação 
aos inscritos e no dia 27 
será a entrega das fotos e 
dos vídeos. As apresenta-
ções será nos dias 30 de 
setembro e 1º de outubro, 
quando também ocorrerá a 
premiação. 

EAFI Taubaté consegue 
classificação inédita o 

para Campeonato
Brasileiro Escolar

Os alunos do Programa Es-
cola de Atletas e Formação 
Integral (EAFI) se classifi-
caram para o Campeonato  
Brasileiro Escolar nas mo-
dalidades voleibol mascu-
lino e futsal feminino. As 
equipes estiveram entre os 
dias 17 e 20 de agosto em 
Águas de Lindóia (SP), 
onde participaram das fi-
nais estaduais dos Jogos 
Escolares.
A comitiva taubateana 
foi composta por 84 alu-
nos, com idades entre 
12 e 14 anos, que repre-
sentaram a cidade nas  
seguintes modalidades: 
vôlei masculino e femi-
nino, futsal masculino e 
feminino, tênis de mesa 
masculino e feminino, 
basquete e handebol mas-

culino.
Classificados para a 
etapa nacional, os me-
ninos do vôlei e as  
meninas do futsal disputa-
rão o título do Campeona-
to Brasileiro, nas respec-
tivas modalidades, contra 
escolas que representarão 
os outros 26 estados do 
país, a ser realizado de 12 
a 21 de setembro na cidade 
de Curitiba-PR.
O EAFI (Programa Es-
cola de Atletas e Forma-
ção Integral) atende hoje 
cerca de 220 alunos e foi 
criado e instituído nas 
unidades escolares em 
2014 com o objetivo de  
atender alunos do Ensino 
Fundamental, do 1° ao 9° 
ano, ofertando conheci-
mento técnico e prático 

sobre diversas modalida-
des esportivas. O Progra-
ma é uma parceria entre as 
secretarias municipais de 
Esportes e Lazer e Educa-
ção e pode também revelar 
novos talentos que venham 
a representar o município.
Os participantes do EAFI 
estão distribuídos nas se-
guintes modalidades: vô-
lei, basquete, futsal, han-
debol, judô e tênis de mesa. 
O programa é um novo 
conceito de ensino e apren-
dizagem na formação de 
novos atletas. A proposta é  
identificar novos ta-
lentos para o esporte.  
O projeto também oferece 
a participação em eventos 
esportivos e culturais, na 
busca de uma melhor so-
cialização entre os alunos.

Prefeitura de Taubaté
entrega nova unidade
de Educação Infantil

A Prefeitura de Taubaté 
entrega no dia 23 de agos-
to, quarta-feira, às 10h30, 
uma nova unidade de Edu-
cação Infantil, a EMEI 
Pastor José Ezequiel da 
Silva, no bairro do Bar-
ranco – loteamento Santa 
Helena. O prédio foi cons-
truído por meio de convê-
nio com o governo do Es-
tado de São Paulo – FDE 
(Fundação para Desenvol-
vimento da Educação), e 
está localizado na rua Ar-
tur Eugenio Lopes, 30.
Com previsão de atender 
aproximadamente 130 
alunos do Berçário ao 
Jardim, a unidade rece-
beu investimento total de 
R$1.548.742,65. A área 

construída é de 813 m², in-
cluindo salas de berçário, 
lactário, fraldário, salas de 
aula, sala multiuso, área 
administrativa, refeitório, 
cozinha, lavanderia, área 
de serviços, pátio coberto 
e descoberto, banheiros 
adaptados e área de gra-
mado externo; além de 
sistema de aquecimento 
solar. A Educação Infantil 
de Taubaté atende aproxi-
madamente 11.500 crian-
ças, e em 2017 já foram 
efetuadas 2.600 novas ma-
trículas, mantendo zerada 
a demanda para Maternal 
II e Jardim, isto é, crianças 
de 4 e 5 anos.
Para atender a demanda de 
0 a 3 anos, foram abertas 

6 salas de Berçários, com 
atendimento de 120 crian-
ças. Estão em construção 
06 novas escolas de edu-
cação infantil para zerar a 
fila de espera.
A Secretaria de Educa-
ção recebe a população 
durante todo o ano para 
atendimento de novas ma-
trículas. Os pais ou res-
ponsáveis devem compa-
recer à rua Itanhaém, 37, 
Jardim Russi, as segundas, 
quartas e sextas-feiras, 
das 8h às 11h e as terças 
e quintas-feiras, das 14h 
às 17h; munidos de com-
provante de endereço atual 
(em nome do responsável), 
RG do adulto e certidão de 
nascimento da criança.
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Faço saber que pretendem se casar VALDEMILSON DA COSTA e BENEDITA 
MARIA BARBOSA, apresentando os documentos necessários exigidos pelo ar-
tigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. Ele é natural de Taubaté 
- SP, nascido em 11 de dezembro de 1966, de profissão funcionário público, de 
estado civil divorciado, residente e domiciliado na Rua Iribá Barbosa Ribas, nº 
140, Terras de Benvirá, nesta cidade, filho de JOSÉ WALMIR DA COSTA, de 
79 anos, nascido na data de 28 de agosto de 1937, residente e domiciliado em 
Tremembé/SP, natural de Sapucaí-Mirirm/MG e de MARIA BENEDITA DA 
COSTA, de 75 anos, nascida na data de 20 de fevereiro de 1942, residente e 
domiciliada em Tremembé/SP, natural de São Luis do Paraitinga/SP. Ela é natu-
ral de Taubaté - SP, nascida em 28 de março de 1965, de profissão funcionária 
pública, de estado civil solteira, residente e domiciliada no mesmo endereço do 
contraente, filha de JOÃO DOS SANTOS BARBOSA, falecido em em Taubaté/
SP na data de 4 de agosto de 1978 e de GEISA DE MATTOS BRASIL BAR-
BOSA, de 79 anos, nascida na data de 18 de novembro de 1937, residente e do-
miciliada em Tremembé/SP, natural de Taubaté/SP. Se alguem souber de algum 
impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade. 

VAGAS DISPONÍVEIS
NO PAT DE TAUBATÉ

Alinhador de Pneus
Eletromecânico de Refrigeração

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
CADASTRO
-RG -CPF -CARTEIRA DE TRABALHO 
-NÚMERO DO PIS

ENDEREÇO DO PAT:
Piso superior da Rodoviária Velha
TEL: 3632-3984
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SE-
GUNDA A SEXTA-FEIRA DAS 08H ÀS 
17H
Cadastro para Empresas 
As empresas que têm o interesse em cadas-
trar vagas abertas  entrar em contato pelo 
e-mail: taubatepatvagas@gmail.com
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Vacinação antirrábica na 
zona rural de Taubaté
supera 2.300 doses

Prefeitura centraliza 
atendimento de cesta

básica no prédio da CTI

A primeira fase da campa-
nha de vacinação antirrábi-
ca na zona rural de Tauba-
té foi realizada no sábado, 
dia 19 de agosto, com um 
saldo de 2.316 doses apli-
cadas. A segunda fase está 
prevista para acontece no 
próximo sábado, dia 26 de 
agosto.
A expectativa é de que 
cerca de 5.000 animais da 
zona rural sejam imuniza-
dos nos dois dias da cam-
panha, que acontece das 
9h às 16h. A zona urbana 

O atendimento aos muní-
cipes de Taubaté que rece-
bem cesta básica agora está 
centralizado no térreo do 
prédio da CTI, praça Felix 
Guisard, 11 – Centro. Para 
os que já são cadastrados 
ou precisam se cadastrar, o 
atendimento é realizado de 
segunda a quinta-feira, das 
8h às 16h.
A cesta básica é destinada 
às famílias em situação de 
desemprego, sem acesso à 
alimentação ou que este-
jam vivendo em situação 
de vulnerabilidade social 
e/ou em tratamento de 
saúde que as impossibilite 
de exercer atividade labo-

de Taubaté deve receber 
a campanha de vacinação 
nos dias 23 e 30 de setem-
bro.
Em 8 de julho, foram 
aplicadas 4.851 doses da 
vacina em cães e gatos 
da parte alta da cidade.  
A antecipação da cam-
panha neste local ocor-
reu de forma preventi-
va após a confirmação  
pelo Instituto Pasteur de 
três casos de raiva em her-
bívoros.
Mais informações podem 

rativa.
Os documentos necessá-
rios (original e cópia) para 
novo cadastro são:
– NIS (Número de Identi-
ficação Social);
– RG, CPF, título de elei-
tor dos adultos;
– Certidão de nascimento, 
casamento ou união está-
vel dos adultos;
– Certidão de nascimento 
das crianças;
–  Carteira de Trabalho atu-
alizada de todos os adultos 
da casa (página com foto, 
página de identificação, 
último registro e próxima 
página em branco);
– Comprovante de resi-

ser obtidas por meio do te-
lefone do CCZ de Taubaté: 
5704-8048.
Campanha de Vacinação 
Contra Raiva – 26/08 
Caieiras – ESF Caieiras
Santa Luzia Rural – ESF 
Santa Luzia Rural
Monjolinho – ESF Monjo-
linho
Laranjal/ Morro Grande – 
casa a casa
Rio Comprido – casa a 
casa
Piedade – Bar do Niltinho
Pedra Negra – ESF Pedra 
Negra
Paiol – ESF Paiol
Pinhal/Rocinha – casa a 
casa
Registro – Igreja Católica 
São João Paulo II
Mangalot – casa a casa
Ribeirão das Almas – Igre-
ja Santa Cruz
Pedra Grande – casa a casa
Macuco – casa a casa
Pouso Frio – Escola Jose 
Rubens W. Camargo
Até a entrada do Pouso 
Frio – casa a casa

dência atualizado (conta 
de água ou luz);
– Comprovante de renda 
atual;
– Comprovante da bolsa 
família (cartão e extrato 
com valor do benefício);
– Comprovante de alu-
guel;
– Comprovante de aposen-
tadoria, pensão ou benefí-
cio;
– Comprovante de frequ-
ência da escola das crian-
ças/adolescentes;
– Carteira de Vacina (me-
nores de 14 anos);
– Cartão SUS e SIM;
– Comprovante de Gastos 
com Medicamentos.

Pinda participa da
Hora do Mamaço
neste domingo

Prefeitura de Pinda
recebe doação de

notebooks

Integrando a Semana 
Mundial da Amamentação 
Brasil, Pindamonhangaba 
recebe, no domingo (27), 
às 10 horas, o movimen-
to social “A Hora do Ma-
maço Pinda”, na Praça 
Monsenhor Marcondes. O 
evento visa conscientizar 
e esclarecer as mamães e 
futuras mamães sobre a 
amamentação.
Entre as atividades pro-

A Prefeitura de Pindamo-
nhangaba recebeu, na úl-
tima semana, a doação de 
20 notebooks, da empre-
sa Novelis. A entrega dos 
equipamentos foi realiza-
da na quinta-feira (17), no 
gabinete do prefeito Isael 
Domingues, pela direto-
ra de Comunicação e Re-
lações Governamentais, 
Eunice Lima, com a pre-
sença do diretor de TI da 
Prefeitura, Caio Coutinho 
e do diretor de Tecnologia 
da Novelis, Francisco Mi-
guel.
A doação foi realizada 
através do Decreto de Do-
ação nº 5431/2017, criado 

gramadas para o do-
mingo, estão a dança  
materna com Dê Almeida, 
‘test-sling” (canguru) com 
Mariana Lopes e exposi-
ção de fotos com Karina 
Amábile e Paula Cava-
lheiro.
De acordo com os organi-
zadores da “Hora do Ma-
maço Pinda”, este evento 
tem o intuito de comemo-
rar a Semana Mundial do 

este ano, e será um reforço 
para contribuir com a agi-
lidade dos serviços. “Nes-
te momento de dificuldade 
financeira que o país en-
frenta e de deficiência na 
tecnologia atualmente na 
Prefeitura, essa doação é 
muito bem-vinda”, disse 
o prefeito. “Estamos bus-
cando recursos junto ao 
PMAT, que é o Progra-
ma de Modernização da 
Administração Tributária 
e da Gestão dos Setores 
Sociais Básicos, junto ao 
BNDES, para suprir as de-
mais necessidades de atu-
alização tecnológica junto 
a administração munici-

Aleitamento Materno, que 
está em sua 25ª edição e 
pretende conscientizar a 
população para a impor-
tância do aleitamento ma-
terno.
O evento é organizado 
pela Clínica Mátria e dr. 
Enrico Tutihashi, com 
apoio da Prefeitura de Pin-
damonhangaba, Funvic e 
Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher. 

pal, mas entendemos que 
é um processo burocrático 
e que leva tempo, por isso, 
agradecemos muito a No-
velis por essa doação, que 
é um primeiro passo para a 
modernização dos equipa-
mentos”, complementou.
De acordo com informa-
ções do Departamento de 
Tecnologia da Informa-
ção da Prefeitura, os no-
tebooks serão utilizados 
em diversos setores da 
administração municipal, 
principalmente nos postos 
de saúde. Os notebooks 
contam com 240 gigas de 
HD, 4 gigas de memória e 
processador Intel I5. 

Fim de Semana Cultural em
Santo Antônio do Pinhal

Vem aí mais um Fim de 
Semana Cultural!
Neste sábado dia 26 de 
agosto teremos a apresen-
tação do Grupo Vanessa 
Ballet comemorando 21 

anos de existência. Na 
oportunidade, também 
será realizada despedida 
ao Professor Paulo Cesa, 
que conquistou bolsa de 
estudo no City Ballet 

Scholl em São Francisco 
Califórnia.
Não se esqueça! Neste sá-
bado dia 26, a partir das 
20h no Auditório Munici-
pal. A entrada é gratuita!


